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Festparolado

Estimataj Sinjorinoj kaj Sinjoroj, ’

Ni.kunvenas hodiaŭ por inaŭguri novan kongreson on Usono. Pro tio 
estas ooxo intereso por vi nudi la vortojn de Doktoro Zamenhof 
dum la unua kongreso sur cl tiu kontinento,

’’Lando do libereco, lando do .estonteco, mi vin salutas J 
Lando, pri kiu revis kaj ankoraŭ revas multaj suferantoj kaj sen
kulpaj persekutatoj, mi vin salutasĵ Regno do homoj, kiu apartenas 
no al tiu aŭ alia gento aŭ okletio, sed al ciuj siaj honestaj filoj, 
ni klinas nin antaŭ vi, kaj mi ostas felica, ko la sorto permesis 
al mi vin vidi kaj spiri alinonaŭ dum kolka tempo vian liberan, do 
neniu monopoligitan aeron,

I

Saluton al vi., Usono, plej potenca reprezentanto de la nova mondo, 
Ni, filoj do la malnova kaj maljuna kontinento, venis al vi 
kiel gastoj: ni vonis al vi, por alporti al vi novan senton kaj 
novan idoon, ni venis por alporti novan kuraĝon al tiuj niaj, kiuj 
ĝis nun laboris inton vi kaj kios vortoj pri la nova popolo eblo 
sajnis al vi tro fabelaj.

Poco do tiu Miksdevena kaj kore unuigita popolo nun staras antaŭ 
vi roale kaj vivante. Rigardu nin, aŭskultu nin, kaj konvinkiĝu, 
ko ni ne ostas fabelo.

i

Mi ostas diversgentanoj, kaj tanon ni sentas nin samgentanoj, 
car ni ken  prenas nin songentanoj, havante nenian bezonon humiligi 
aŭ fremdlingvo balbutigi unu la alian. Ni ©sporas, ko dank* al nia 
laborado pli aŭ malpli fruo la tuta mondo similigos al ni kaj 
fariĝos unu granda homa gonto, konsistanta, el diversaj familioj, 
intorno apartlingvaj kaj apartmoraj, sed ekstero samlingvaj kaj 
sammoraj. Al tiu nia laborado, kiu celas krji iom post ieta unui
gitan, sekve fortigitan kaj spirito altigitan homaron, ni nun 
invitas vin, filoj do Usono, kaj ni esperas, ko nia voko no rostos 
vana, sed ĝi baldaŭ eĥo ro^pnos on ciuj anguloj do via lando kaj 
tra la tuta via kontinento.

Ci tiujn vortojn eldiritajn do Doktoro Zamenhof dum la 6-a 
Universala Kongreso do Esperanto on Vaŝingtono en la jaro 1910 
mi elektis por montri al vi certan pli aktivan komencon de la 
Esperanto-vivo en Usono, Sed ni ne dovis atendi 62 jarojn por 
alveni al ci tiu okcidenta parto de Usono, Jam on la jaro 191^ 
mallonge antaŭ la norto do Zamenhof kaj dum terura milito en Eu
ropo okazis la 11-a Universala Kongreso on dan Francisko, kio 
ni havos nian postkongreson.
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La nuna Kongroso havas pli la karakteron do Pacifika Kongreso 
pro la eeesto ian pli granda ol kutimje do kongresanoj el 
landoj ĉirkaŭ la Pacifika Oceano, Ci tiu periodo komencigis nur 
antaŭ sep jaroj kun la 50-a Jubilea Kongroso on Tokio, unua 
kongroso en Azio sur la alia flanko de Pacifiko. Iii denove do 
salutas Usonon kaj procipo la federacian unuon, la ŝtaton Oregon 
kun la urbo Portland, kios gastamecon ni guas.

Ni vivas tamen on alia opoko, multo sangigis on la tuta mondo 
kaj ni ne scias, kiujn vortojn Zamenhof estus elektinta por saluti 
nian nunan kongreson. Mallonge ni reiru al la aliaj partoj do la 
Zamenhofa parolado kaj ni montru la paralelojn.

Cu vero tioj. multo ŝanĝiĝis? Zamenhof diris; "La celo, por kiu ni 
Laboras, povas esti atingita por du vojoj: aŭ por laborado de 
hemoj privataj, t. c, do la popolaj amasoj, aŭ per dekreto do la 
registaroj”. Zamenhof konkludas tiurilate: ’’Pioj krodoblc nia 
afero ostos atingita per la vojo unu?., car al tia afero, kiel nia« 
La registaroj venas lean siaj sankcioj kaj helpo ordinaro nur tian, 
kiara cio estas tute prota.”

Jua antaŭ kalkaj tagoj amiko sendis al rai jonan eldiron: 
’•Esperanto trovigas inter du polusoj, A. La registaroj
B. 3a civitanoj. La registaroj povos oficialigi Esperanton nur 
post kiara la civitanoj lernis la lingvon, la civitanoj nur in
klinas lerni la lingvon post kian ili vidas la utilon en La ĉiu
taga interna.cio. vivo".
Nenio nova. do. Tamen ni vidu pluo.
Farinte logikan esploron do la afero, Zamenhof resumas jen©: 
"Lingvo internacia ne povas esti alia ol Esperanto,
La evoluado de la lingvo fariĝas pioj kredeblo nur por tiu sama 
vojo, por kiu ĝi farigis en ciu alia lingvo, t. c, per la senrompa 
vojo do neologismoj kaj arĥaismoj.”

Zamenhof parolis ankoraŭ pri aliaj lingvaj facotoj, dclongo ne 
plu aktualaj,

Evolui:,* la lingvo mirinde. No nur la literaturo jam atingis 
altan stupon preeipe sur certaj kampoj. Kaj ni kun fiero povas 
mencii tion dum la Intemacia Libro-jaro, Pliriciĝas do tago al 
tago la pruvi: o do fakvortoj. Novaj bceAnataj esprimoj estas 
kreataj kaj transdonataj preskaŭ sam 'tage per radio, por la radio
stacioj, kiuj mondvaste elsendas on Esperanto kaj kies valoro 
por la vivanteco de La parola speciala lingvo estas netaksebla.
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Ni, parolantoj de la internacia Lingvo, por kiuj interno do nia 
internacia kolektivo forvisigis la lingvaj malfacilaĵoj kaj kreskis 
la intemacia amikeco multo pli ol aliloko, donas la bonan ekzem
plon por solvi ciujn lingvajn malfacilajojn en la mondo, sed de
nove ni renkontas diablan cirklon.

Oni aŭdas, Jos, La Esperantistoj estas por la solvo do la lingvo
problemo pere de Esperanto, Naturoj

A

Tiuj, kiuj diras tion tamen versajne ne demandas, kiuj estas 
tiuj Esperantistoj, car estas no nur-la homoj* kiuj nun denasko 
parolas la lingvon aŭ kiuj oklernis gin, car gi estis elektebla on 
la lerneja programo. Estas cefo tiuj, kiuj post oble longa esplor
ado, venis al la konkludo, ko Esperanto pro giaj divorsaj oeoj 
nur povas es-ti la solvo do la lingvoproblemo, lernis la lingvon 
kaj aplikas ĝin diversmaniere. Pli kaj pli da eldiroj ekzistas 
do famaj homoj cl ciuj sferoj de la pasinta, kaj nuntempa vivo. 
Multaj lingvistoj ankaŭ post detala osploro konstatis, ke ol 
lingvistika vidpunkto Esperanto estas plene taŭga por transpreni 
la. rolon de Internacia Lingvo, ko la afero apartenas plue al la 
socipolitika kampo, ke ĝi apartenas al la kampo do lingvopolitiko, 
Kaj tiu kampo no nur estas scienca kampo., kaj progreso tie no 
nur dependas do sciencaj kriterioj.

A

Por trovi solvojn por cortaj gravaj problemoj, ne suficas nur 
suprajo koni la problemojn, por povi vore^decide influi la iradon 
do la aferoj, necesas pli profundo konatiĝi kun la unuopaj deman
doj, ciu en sia sfero, regiono kaj laborkampo, ciu Laŭ siaj 
oblocoj.

Ankaŭ dum ci tiu kongreso la kongrosa programo en siaj diversaj 
aranĝoj montras buntan bildon. Senkonsidere al ciuj aliaj labor
kunvenoj Icaj la. ciaa kreskanta signifo de la Internacia Somera 
Universitato on La contro de nia atento staras la temo pritraktota 
en la Dua Generala Kunveno “Monda turismo kaj lingva diversecon 
kaj la tano do la Debato "La valoro do fremdlingva instruado on 
la lernejoj,’1

La turismo povas esti unu el niaj grandaj ŝancoj, sed nur se ni 
plifortigas nian organizan strukturon tiurilate kaj so ni sercas 
novajn vojojn do varbado kaj informado, car nur so ni aplikas la 
modernajn metodojn tiurilate ni povas sukcesi.

Estas konato, ke la lerneja instruado de la lingvoj ne alportas 
la deziratan eblecon de lingva interkomunikado de la popolanasoj,
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car apenaŭ unu aŭ du procentoj de la bonoj en plej evoluintaj 
landoj entute regas fremdan lingvon. Kaj tio en tempo, kiam la 
lingvistiko pli kaj pli evoluas, kiam pli kaj pli moderniĝas 
la metodoj do lingvoinstruado ankaŭ pore do specialoj teknikaj 
helpiloj, cio tio ne lasto ankaŭ por la instigoj do usonaj, ling
vistoj kaj sciencistoj alifakaj.

Ankaŭ rilato la enkondukon do Esperanto on la lernejojn ni devas 
fariĝi pli .flekseblaj kaj pli multe adaptiĝi al la novaj bezonoj, 
procenti Esperantaj tie, kie jaluzaj homoj no sentas tiel la 
konkurencon, on la baza lernejo kioi preparo por alilingva instru
ado, en transiraj stupoj do orientado kaj kompreneble, so no 
estas aliaj eblecoj, ki»l libere elekteblan fakon. Promesplenaj 
estas La eksperimentoj on la landoj de la kunordiga konferenco, on 
orienta Eŭropo. pjsperoble baldaŭ sekvos aliaj, eksperimentoj on 
aliaj regionoj. Estos interese aŭdi precipo por la kongresanoj 
el Europo, kiel prezentiĝas la problemo en la Pacifika kadro.

Kiel Sciate L?. lingva problemo akrigas de tago al tago; depondas 
do ni, Icio! ni sukcesas prezenti la aferon en la koncernaj medioj, 
Detalaj studoj kaj konoj estas rli necesaj ol antaŭo. Ni utiligu 
pli grandskale niajn oblecojn, cefe la eldonojn do la Contro do
.s piero kaj Dokumentado pri la Honda Lingvo-Probi  ano, la CLD- 

dokuilentojn, la. revuon "La Monda. Lingvo-Probieno". For sukceso 
agi, ciu unuopulo devus ha.vi pli da specialaj scioj, por povi 
pli sukcese pledi on siaj medioj, ĉar la neinformiteco estas ' 
ankoraŭ relative granda. Nur se ni bono konas la eventualajn 
kontraŭargumentpjn, se ni povas doni faktojn kioi oblo plej 
detalajn pri la. vera lingva situacio, so ni prezentas 
en la lingvo do la koncerna homgrupo, kaj tio signifas ĉiam 
kun la ĝusta semantika, pragmatisma kaj socilingvistika kun
teksto, no nur Laŭ leksika kaj sintaksa gusteco, niaj pensojn 
tian ni povas influi kaj trovi subtenon, kaj tion ni bozonas.

Tio nur povas iri kun daŭra organiza plifortiĝo do UEA., de la 
landaj asocioj, do fakaj organiza joj, de la lokagrupoj La 
komuna baza Laborplano, kiu .adaptiĝu al la daŭro ŝanĝiĝantaj 
kondicoj on cios Lando kaj medio, por kc ni por komuna Laboro 
helpata do la eksteraj kondicoj do ĉiam pli moderna mondo 
pliproksimigu al stadio* on kiu ciu homo povos komuniki ŝiajn 
pensojn kaj sentojn al ciu alia hono ne nui’ ĉirkaŭ Atlantiko 
aŭ ĉirkaŭ Pacifiko, sod cie, oc dura renkontigoj sur la luno.

Guonther Bockor,



KONGRESA b u l t e n o

57-a Universala Kongroso de Esperanto - PORTIAND (Oregon) Usono 

29/jul/1972 - 5 aŭg/72
(1)

N-ro 1, paĝo 1

Vendrede^

La kongresa vivo kcmonciĝisj Jam venis esperantistoj ol Europo, Azio, 
Sudameriko kaj Kanado. Multaj ospornntistoj ol^Usono venis por holpi la lokajn 
organizantojn. Komencis funkriL la kongresaj giĉetoj, libro-servo, foto-sorvo, 
kaj aliaj.

GAZETARA^KONFERENCO

Jo la 15.00 horo okazis la gazetara konferenco. Flanko do la Kongroso 
ostis sinjoroj Harry HOLMES, Victor SADIER, Guenther BECKER, Frank HELMUTH, 
James DEER, kaj Nikula  s NEVAN,

Dum la konferenco ceestis s

Gomez BRAVO
Joe FRAZIER
Frank HANSON

Tillio HARRIS
Frank NELSON
Watford REED
Ada FIGHIERA-SIKQRSKA
Tal TRIPF

Radio 
Ĵurnal-servo 
Ĵurnalo

Televido 
Radio 
Ĵurnalo 
Gazeto 
Televido

K E X
Associated Press
Tho Commonweal Regina,

Saskatchewan, Kanado
Kanaloj 10 (NET) kaj 2 (ABC) 
K P B S
Or ogon Journal
Heroldo de Esperanto, Belgujo 
K 0 I ii, Kanalo 6

La Ĵurnalistoj montris tro grandan intereson por nia movado. Tuj post 
la konferenco, ili vizitis la libro-sorvon, la salonojn kaj giĉetojn de La 
kongreso.

KUNYENO-EE_LA_UCKi

Kunveno do la Loka Kongresa Komitato (LKK) okazis, por diskuti la 
lastmomentajn detalojn por la sukceso de la kongroso.

Kelkaj kursoj pri Esperante okazis on la Universitato de Portlando dum 
la pasintaj tri semajnoj. Nun la plejparto de tiuj gestudentoj partoprenas 
on la Universala Kongreso.

KATOUKA-MESO

La Katolika Meso dimancon okazos jo la kvara horo posttagmeze (L ptm) en 
preĝejo Sankta Mario (Saint Mary’s), Couch strato^(angulo l?th strato), je 
dekminuta pronono de la kongresejo. Bonvenon al ciuj kongresanoj.



KONGRESA BULTENO

57-a Universala Kongreso de Esperanto - FŬRTLa NDO (Oregon) Usono

.............................................. .. 29/jul/1972-5/aug/197^________________________ _ , 
N-ro 2, Fago 1

Sabat o, 29 _ J  uli o 1972

La kongreso jam ricevis la kutiman aspekton. Homoj amase vona3 ĉe giĉetoj kaj 
atendas siajn dokumentojn. Ĉiuj kongresaj instancoj ekfunciis,

14,00 INTERNACIA EKZAMENO

Okazis la 29,7.1972 sub prezido de D-ro V. Sadlor, Inter la publiko estis ses 
personoj el kvin landoj. La tagordo konsistis eli ekzameno internacia, busa parto. 
Ekzamenatoj J. II, Fulton el Los Angelos, Usono; K.N-ro 249. Ekzamena komisio ostis: 
V, Sadler, VI, uld, La kandidato ne sukcesis.

18.00 INTERKONATI^- VESPERO

Pli ol sep cent eestantoj vonis en sajano ’’ZAMENHOF” kio okazis interkonatiga 
vespero. Dum tiu vespero kiu daŭri s ĝis nokmezo, oni povis renkonti siajn 
malnovajn amikojn aŭ konatiĝi kun novaj amikoj,

PUPTEATRO POR PLENKRESKULOJ

S-ro Daniel LLCRDL, fama intemacia marionetisto, prezentas sian KONCERTESTRON EN 
ESPERANTO dum la Portlanda Kongreso, Ĉi prezentigos je mardo, la l-a do aŭgusto en 
la LINCOLN Ha LL TEATRO de Portlanda Ŝtata Universitato, je la oka vespere.

Daniel LLORDo naskigis en Kalifornio! Usono, Li ludis Moznrt-koncerton je aĝo de 7, 
rolis posto en filmoj kun Judy Garland, Jack Benny, Charles Laughton, Maurice 
Chevalier, Bing Crosby kaj aliaj.

Li per la propra, mano faris la 800 marionetojn, vestis ilin en silkoj kaj brodaĵoj 
ologanF j. Li prezentis la pup-spektaklon en multaj landoj. Pro tio ko li lcun- 
fandas kaj teatron kaj koncerton en novan arton: KONCERTTEATRC POR PLENKRESKULOJ. 
Tiamaniero li sukcesas konvinki tiujn personojn kiuj ankoraŭ taksis pup-toatron 
spektaklo por infanoj. Corte tiu ĉi spektaklo, on kadro de la Kongreso, altiros 
la atenton do ciuj.

DANIEL LLORDS akceptis inviton montri sian arton je la komenciĝo do la Kvera 
Pupteatra Internacia Festivalo en Zagrebo, Jugoslavio, septembro 30,9.1972 ĝis 
7.10.1972

S-ino D. Vallon, en intervjuo 
kun L, OhUiginn

POŜTA SERVO USON ■ PROVIZIS STAMPON

Dum intervujo kun s-ro Larry McLaughlin en la kongresa giĉeto poŝta, li diris ke 
la Usona posta aŭtoritato tian alte taksas ka kongreson lau graveco, ke gi donas la 
nenon ’’station” (stacio) al la postoficejo en La kongresejo. Tie do funkcias 
oficiala poŝtisto; le ne estas esperantisto, tamen Larry kaj aliaj interpretas 
por li kiam necesas, La granda ronda nulig-stampo aperos sur ciuj lpoŝ£sLxjaj 
metitaj on la Kongresan po-stkeston, Gi portas La tekston INTERNATIONAL LSFŜRANTO 
CONGRESS STA, i luin la datoj,

Larry ankaŭ diris ko longa artikolo pri Esperanto-filatelo aporis en^Linn’s stamp 
News (filatela gazeto Usona), junio 5» 1972, paĝoj 22 ĝis 24 kaj 46 ĝis 49. Estas 
en angla lingvo.



KONGRESA B U L T N 0

57-a Universala Kongreso de Esperanto - Portland (Grogon), Usono

______________________29/jul/1972 - 5/aŭg/1972_______________________ w______________
N-ro 3, pago 1

Dimance on la 30-an do

Fli ol 800 personoj ol landoj kolektigis jo la 10-a horo en la granda oa 
Zamenhof de la Kongresejo Hilton por la Inaŭguro do la 57-a Universala Kongreso de 
Esperanto*

Post enkonduka pianludo la prezidanto do la Kongreso, d-ro Harry W, Holmes, Honora 
Prezidanto do U,E, ,, oficiale malfemis la Kongreson salutante la oficialajn reprc- 
sontantojn kaj la kongresanaron cl la tuta mondo por mallonga parolado, Pinanto, 
li prezentis la kongresan prezidantaron ce la estrada tablo.

Post liaj vortoj D-ro oadler, direktore do la Centra Oficejo de U,E. ,, logis 
oficialajn leterojn de la lta Protektanto per kiu li bonvonigis la kongreson kaj 
klarigis la maleblecon reprezentigi sin duia la Inaŭguro, Same, sendis leteron la 
urbestro de Portland, kiu pro sanstato no povis ĉeesti.

Nun ricevas la parolon la prezidanto do LKK, S-ro James i J. Deer, por bonveniga 
parolado, en kiu li esprimas la ĝojon de la Usona esperantistaro, ke post 57 jaroj 
Universala Kongreso e kazas donove en Usono, Varme dankas lin s-ro Holmes,

post tio ĉi salutis la kongreson la jonaj reprezentantoj de registaroj.:

por Belgujo, p, De Bmodt nocie do la ministerio pri Nederlanda kulturo
FR Germanujo.; Hans okaccl en la namo do la federacia ministro pri eksterlandaj 

aferoj -Falter School a
Israelo: telograr.ia saluto de David Ben Dov, generala konsulo on San Francisco,

en la n  oao de la registaro
Japanujo: K, Shiotani, vickonsulo per kulturaj aferoj, en la nomo do la generala 

konsulo
Ncrvegujo: Kapitano > , Buggo-Paulson, komisie de La kultura sekcio de la departe

mento pri eksteraj aferoj.

Svodujo: Karl Ĵoderborg norio do la registaro
Saluto telegrama do la prezidanto de UEA, prof. I, Lapenna.

iliaj instancoj kaj g ii  iii elituloj :

D-ro Karlin if. Capper-Johnson, membro de la Honora Komitato, ceestis.
Prof, Stefan Zamenhof, membro do la Honora Komitate, salutis por sonbendo.
Frank Haszio, specialisto pri anglalingva instruo, eduka aŭtoritato de Grogon, 

salutis nan® do D-ro Dale Parnell, ĉefo de publika instruado de Gregon.
.. Hosida voĉlegis saluton de la urbestro de Sapporo-, Japanujo, gemela urbo de 

Portlanda,
S-ino K. Ĵi. Capper-Johnson salutis nome de la Usona Komitato por UNICEF.
Jack Kirkuood, prezidanto do la Portland sekcio, salutis nome de la Usona .socio 

por Mondfederalismo,
S-ino Cathy Schulze voĉlegis saluton do la Usona Sekcio do Internacia Ligo do 

Virinoj por Faco kaj Libereco.
S-ino Roan Orloff-otone salutis nome do la Nacia Spirita Asembleo do Bahaanoj de 

Usono*
Hark Starr salutis naie de loca sekcio do la Usona Federacio de Instruistoj kaj 

nomo do La landa prezidanto,



N-ro 2, Pa-go 2

Irlando: L. OhHuiginn
Israelo» J. Giladi 
Italujo: Ing. G. izzi 
Japanujo: d-ino Y, Isobe 
Jugoslavio:^ Prof. H. Saponjie
Kanado» Inĝ. ?, Ronald 
Koreujo: Prof, Li Unsang 
Redei lando: 0. Hoekstra
horvegujo: Kapt. K, Buggo-Faulsen 
riov—Zelando s 3-ro E. K, Dearnlcy 
Holando: F. Szpilka 
dvodujo: .. Blomberg
Svislando: i-i. Do oas si
Urugvajo» Iotoro de Urugvaja E-Societo 
Usono! Ulian Harmon

.Salutoj de landaj asocioj»

a) /diganta j al UE . 
Aŭstralio» I. T, i'iaddern 
distraĵo» S-ino Grote Marischler 
Belgujo» S-ino ;lf  riode Ernst 
Brazilo» Franscisco do oousa Almada 
Britujo» lillian .auld

garujo: t-roi . Gugov

Ĉeĥoslovakio: L, Fiala
Danlando» T. Koblot 
Finnlando» F-ino , .irja Lai..kinheiiao 
Francujo» S-ro Dospinoy 
FR Gomanujo: Eolmuth Idŭndor 
Grckujo: S-ino , Sakcllaropoulu 
Hispanujo: J. , Gonzalez Aboin 
Hungaruja: Io  toro de HA;

b) Ne aliĝintaj do J j ;
Egiptujo: D-ro rassii Isaac 
Hindujo: telegramo de Pili 
K oribio» Kibnrdo Vargas 
leksiko» Fidel Figueroa 
Fortugnlujo» D-ro ii. Correia Coimbra

Kreno skribe salutis i.a.» D-rc J, C. olis, estraran^ de UJA
S-ino Donald S, Parrish, mombro do UPA de post gia. fondiĝo 
Lohman ondcll, plej aĝa usona esperantisto  
F. . Rontmeistor, cefdelegito por lustrajo 
Leningrada .-Klubo

Foot tio, Gunter Becker, Ĝenerala Sekretaro de Uli, faris la festparoladon.

—o—

3 5.03 PROTESTANTA DIS AVO
L. azis en UNU k PR BUI? HI d’ . FfcJĜEJO Gvidis kaj predikis pastro Gerd Brinkmann, el 
Lcgorich, Germanujo Hq  asistis pastro iayno Duffield, St, Petersburg (Florido) Usono. 
La cu non ludis D-ro 3. J. Balcar. Gestis oO kongresanoj.

16,00 Ka TOLIK; DISERVO
Okazis on Katedralo 3, dario. Kuncelebris 4 sarcedotoj; 2 italaj, unu polo kaj unu 
poldevena usonano, ĉefa cclobrinto, Rov, tlbino Ciccanti; kun Rev, Corrado, filiaro 
Szpilka, Rov, Sigmund ZCLiraowicz, Tiu lasta predikis esperantlingve pri la neŭtrala 
revelaciita kristana religio kaj pri la neŭtrala internacia lingvo ^speranto. 1 astro 
Sigmund bazis sian predikon je la ideo ko ĉiuj hanoj estas kiel infanoj karaj al Dio. 
Rezulte, noniu nacio kopodu superi alian nacion koncerno lingvon on rilatoj inter
naciaj; nur neŭtrala, konceptita lingvo Esperanto nun estas taŭga "ilo 11 por^inter- 
kmpreno intor nacioj. Ĉeestis 220 personoj ol 20 nacioj. Intor ili trovigis aliaj 
v—nanoj kiuj admiris la lingvan unuecon kiun atingas la Esperantistoj. La celebrintaj 

troj apartanas al ordono do denkta Francisko ol nssisi, patrono de la katolika 
rantistaro.

7 ,00 BUDHISPA SERVO okazis en Oregona Budhisma Preĝejo. Partoprenis 8 personoj. 
Predikis rov. 1'akagaai vic. Kanaja.
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USONA VESHRO, Verŝajne partoprenis preskaŭ ciuj kongresanoj kaj eĉ aliaj gastoj 
entute ĉirkaŭ 800 personoj, en la plenplena salonego.

La programestro S-ro 'Gillian Harmon, ridentanto, spritinklina, adaptiĝema al la 
situacio, k^n la sama lerteco donig informojn pri dumpaŭza trinkaĵo, kaj klarigojn 
pri la programeroj.

La programo montris la riĉecon do la usona kultura vivo, precipe la araon aparteni 
en diversaj kluboj, Tiaj kluboj aŭ flegas aŭtentikan kulturan esprimon, aŭ vivtenas 
malnovajn artformojn, kiuj formortus sen tia subteno,

Al la intornacia publiko unuo prosentiĝis spektaklo pri la pralo-gantoj do Usono, 
grupo do Indianoj dancantaj en siaj kostumoj ornamitaj per plumoj, konkoj kaj sonor
iletoj, kiuj por sia tintado akompanis la basan sonon de la granda tamburo kaj a-a-a-j 
kantado do la cef  tamburi sto, kiu ritme akompanis la paŝ-pasctan dancadon jen pli, 
jen malpli viglan.

La grupo de ses ’boys" (’amboj), vestitaj kioi nuntempaj "Raubojoj", membroj do la 
ensemblo "Dr, Corn1s bluegrass Remedy" per siaj du-tri gitaroj, violono kaj apartaj 
instrumentoj, enportis on la salonon etoson de la usona pejzago, kiam tra gi rajdis 
tagnokto lacaj rajdistoj, kies konsolo kaj ripozo estis la sono do la ritma kanto, 
ofte banaligita, en diversaj sub-kvalitaj "western"-filmoj,

La sosopo sukcesis, per sia muzikado kaj kantado, kro! la impreson pri aŭtentilca 
esprimo de tiu tipe. usona melodio.

Kantis ankaŭ U-rioabra virĥoro, "The Heistersingors", prezentinte urbanan kant- 
karakteron de la usona popolo on kantoj dediĉitaj aŭ al okazaj eventoj aŭ al oporo- 
stilaj arioj.

Al tiu kanto-riĉa vespero kontribuis por voro bela voĉo Icaj kanto-stilo F-ino Fauline 
Nortness simpatie provinte venki la esperantan tekston, kion ŝi nur parte sukcesis

Oni finis la sukcesan vesperon kun la pregeja ĥoro "riaranutha", konsistanta ol 
plejparto negraj kantistoj - la popolo kios melodio profunde penetris on la. usonan 
muzikan esprimon,

La 30-nembra ĥoro kantis kelkajn oklezikarakterajn kantojn, on la stilo kiu entenas 
sane da entuziasmo tian da emocio, sed ankaŭ lerton kaj scion kanti iolektive.

No, ne ostis nur kantoj, mkaŭ dancistoj apartenantaj al la grupo "Barn Gvis" (La 
Strigoj), tiaj grupoj nur on Portland okzistas 50, prezentis sin on siaj buntaj tre 
larĝ-jupaj virinaj vostaĵoj, dancinto sub la direktado do la talentita kantisto- 
direktisto iaspecan "kvadrilan’’ dancon pitoreskan kaj viglan kun karakterizajoj de 
la pasinta epoko,

La kongrosa vespero dodiĉita al la nacia kulturo, farigis jam tradicia parto de la 
kongresa programo, Usonanoj per sia "Usona Vespero" certe kontribuis al pozitiva 
bilanco de tiu programero, Fiultcgaj fotoj, bona impreso, longedaŭra rememoro —  
tio restos ankaŭ post la finita kongreso.

Jes, nur unu riproĉeto, icci tro longa daŭro "tri horoj, ^blo tion, sendezira, 
kaŭzis la ĝentileco de la LKK, kiu regalis ĉiun kongresanon per sonpaga trinkajo 
dum la paŭzo, Dankon, LKKĴ

Smilija Lapenna
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9,00 KONFERENCO DE TUTMONDA ESPERANTISTA JUNULa Ra  ORGANIZO (TEJO) okazis sub 
La prezido do s-ro Guy IIa TTE, estrarano de la organizo, Partoprenis 30 personoj 
ol 10 landoj. Estis traktitaj du tomoj: "Cu la moderna vivo polucias la menson?" 
loaj rezolucio do francoj, prezentita al la konferenco pere do La Estraro de UEA, 
En sia prezento do la unua temo, s-ro Matte jono starigis la problemon: La moderna 
vivo pore de siaj komunik-mcdioj superŝutas nin por valor-takscj kiuj colas kon
formigi nin al iu ŝablono. En kiu maniero ni povus kontraŭstari tiun aferon?

En vigia diskuto kiu posto sekvis, partoprenis pluraj ĉoostantoj, konsentante, ke 
konformigo ne gravas kian tomas pri aferojJStfSfc trafiko, demoj, vestajoj k,s. 
Gravas kiam tomas pri valoroj kiujn la rogistar-oj aŭ aliaj instancoj volas trudi 
al ni, Nur por plibonigo do la eduksistemo povos La estontaj civitanoj akiri dis- 
tingopovan pensmanieron,

Fridiskutint-e la do francoj p-roponitan rezolucion, onzi interkonsentis no aprobi 
ĝin pro la fakto, ko oni trovis ĝin tro idealisma kaj neaplikebla. Anstataŭo, la 
ĉeestantoj interkonsentis pri jona REZOLUCIO:

La konferenco do Tutmonda Esperantista Junulara organizo (TEJO), okazinta la 31an 
do julio 1972 on Portland (Oregon), Usono, kun 30 partoprenantoj ol 10 landoj 

a TENTIGa S la junajn esperantistojn, ko la Internacia Lingvo ne estas sufice konata 
okstor iliaj rondoj. Rokonondas al ciuj junaj esperantistoj ekaktivi en neespe
rantistaj junularaj organizoj (NLJOj) kaj agi interne do ili, klopodante aperigi 
informajn artikolojn, arangi diskutojn kaj eluzi personajn kontaktojn,

PETAS, ko La junaj esperantistoj klopodu starigi E-kursojn, sen atondi, ke plen
kreskuloj holpu ilin.

9,00 INAŬGURO DE La INTERNACIA. SOMERA UNIVERSITATO okazis sub prozido de rektoro 
d-ro David K. JORDAN en coosto do pli ol 150 personoj , La rektoro faris . inaŭ
guran paroladon pri instruado do fremdaj lingvoj on Usono, priskribante La gene
ralan kontraŭstaron al La instruado do fremadj lingvoj on La universitatoj de 
Usono Icaj donanto statistikajn informojn pri la. maLrrJ.tr. uzado de la studitaj ling
voj antaŭ kaj post doktorigo. Tiu fonomono povas dovoni do naciismo, de mom-sufi- 
coco do la. angLalingva medio, do la lingva unueco on Usono aŭ de la manko do unu 
fremda lingvo rivala al La angLa en sciencaj studoj, brusto tiu manko do evidenta 
rivala fremdlingvo povas doni ŝancon al Esperanto onponotri usonajn universitatojn, 
kondico ko gio. pozicio unue plifortigu en universitatoj de Eŭropo aŭ alia mond
parto.

Posto s-ro W.Auld prologis pri la tomo "Kompara literaturo - ĉu obla. studobjekto?" 
(rri la prologo vidu resumon on la Kongresa Libro). La prologon ĉeestis pli ol 
150 personoj.

maLrrJ.tr


9,00 Ei.BKUnBO: ituLDVOJAĜO E 1'ORTLnliŭO per autobuso. 32 personoj 
faris ekskurson kun bona gvido de Sinjorino B. Helmuth. Ili povis 
vidi multajn belajn aferojn. Dum tiu ekskurso ili vizitis multajn 
interesajn lokojn.

10,30 INTErikACIO JE iiILITRELISTAi TOJ. Okazis sub la prezido de Ken 
Thomson. Partoprenis ĝin 50 personoj el 10 landoj. Estis vigla 
diskuto, Multaj parolis kiel ekzemple D-ro negali! (Egiptujo) pri 
vegetarismo kiel morala ago, Armin Doneis (Usono) pri konsidero de 
la breĉo inter potenchavuloj kaj malriĉuloj, Jose Vasguez (Usono) 
pri^sia propra rifuzo militservi.
ua generala sinteno estis ke ni elektu pli taŭgajn kaj efikajn 
pozitivajn pensmanierojn kaj esprimojn,

10,30 KOMITATO DE U E A kunsidis en salono ''Zamenhof1 '’ sub prezido 
de 1-1. .j , Holmes. Partoprenis 26 personoj, ĉefa diskuto estis pri la 
Estrara Raporto de 1971-72.

10,30 UNIVERSALA 1-iEDICIKa  ESPERANTO-ASOCIO. Raporto ne atingis nin.

14,00 I.S.U. okazis sub prezido de lektoro de ISU doktoro David
K. Jordan. Partoprenis 100 personoj. Prelegon de D-ro Italo Chiussi 
^Pilgrimo al mekko’' voĉlegis D-ro V. Sadler.

14,Oo KUNVIVO DE E L M ii (Esperanto Ligo por Nord-Ameriko) okazis en 
salono Ba GHI sub la prezido de S-ro F. HELMUTH. 'Partoprenis 124 
personoj el 19 ŝtatoj kaj 2 el fremdaj landoj. ^Tagordo konsistis 
el: Bonvenigo de la Prezidanto, salutoj de la ĉeestantoj, fakaj 
organizoj, financa raporto, rezolucio kaj propono komitato. La 
raporto  jnprezentis: d-ro HELMUTH pri E L N A, S-ro Mark Starr,
S-ro Balcar, kaj S-ro Doneis. En la diskuto partoprenis multaj 
ĉeestantoj. Fine oni decidis presigi mil ekzemplerojn de E L N A 
membrolisto.

14,00 KRISTANA ESPERa ITTISTA LIGO INTERNACIA. La kunveno okazis 
sub la prezido de pastro G. Brinkmann (Germanujo).^ Partoprenis 
40 personoj el 10 landoj, ĉeestantoj audis referaĵon pri la KELI- 
Kongreso okazinta en la Rochette (Prancujo). La dua punkto estis 
prelego "Kristano en revolucia tempe- - prelegis S-ro L. Cook (Usono). 
Je la fino oni akceptis la jenan konkludon: Estu amoplena kaj 
tolerema kaj persiste atentu pri la paco en Kristo.

14,00 INTERNACIA LIGO DE ESPERANTISTAJ RADIOAMATOROJ okazis sub 
prezido de B. CHAMBERS el Havajo, partoprenis 22 personoj el 3 lundoj.
B. Chambers prezentis raporton pri la kreskanta sukceso de la 
Pacifika Rondo de Radio-amato), oj. Bendo Baca el Meksikio legis 
leteron de la prezidanto de meksikajn o de Radio-amatoroj, Gorge 
i endoza, kiu^gratulis al ILERA pro ĝia bona propagando de Esperanto. 
Inter aliaj ĉeestis S-ro Naka Ĵima, fabrikanto de Sakeo, kun la 
edzino. Lia tuta familio decicis sin al Esperanto kaj Radio-araator
isko, (krom la gepatroj tuikau du filoj kaj la bofilino) .
La decido estis reteni la ĝisnunan estraron sub prezido de Ed Landberg 
el Usono.



16,00 UNUA ĜENERALA KUNVENO DE UEA okazis sub prezido de F-ino 
ii. VERLiAAS. Partoprenis 150 personoj. La tagordo konsistis el du 
partoj: Salutoj de la fakaj organizaĵoj, kaj la estrara raporto 
1971-72. Salutis: Fervojistoj (5-ro Devis), Aŭtomobilistoj (S_ro
G. Grattapaglia, Italujo), Skoltoj (S_ro Ronald, Kanado), LIBE, 
blinduloj (S-ro Pelland), ILEI, Instruistoj, (S-ro M. Dazzini, 
Italujo). Diversaj kongresanoj faris demandojn kaj rimarkojn pri la 
Estrara Raporto por la pasinta periodo aŭ faris proponojn por la 
estonta agado.

Ankaŭ lundon kvar Esperantistoj lunĉis kiel gastoj de la Jurista 
asocio ĉe Universitata Klubo kaj diskutis pri problemo de atingo 
de paco lau leĝo kaj UNO kaj ĝia juĝejo.

INTERNACIA VESPERO - partoprenis ĉiuj kongresanoj, proks. 600 personoj. 
Gvidanto kaj reĝisoro: lillian AULD. Certe en la lastaj jaroj 
eĉ ne unu kongresa programeroahavis tiel eminentan gvidanton; 
akademianon, poeton, kiu per ŝerca /enkonduko, spritante kaj vort- 
ludante komencis la gvidadon de la programo en kiu profunda poezio 
alternis kun kodlo-kantoj, polko-dancado kun muziko de Dvorak, teatra 
monologo kun kolektiva kantado de kanzonoj. Variece, internacia 
etoso, diversecowde la arta nivelo, kontentaj kongresanoj kaj...
iom tro longa dauro.

La vesperon malfermis gesinjoroj Schnoor dancinte policojn eij 
tirolaj kostumoj, kaj ĝin fermis placajwJapanaj junulinoj, kvazaŭ 
vivantaj porcelanaj pupoj, dancintaj lau la sonoj de delikata, fajna 
japana melodio de lanta ritmo.

Inter tiuj du, tre malsamaj dancoj, evoluis la tuta programo 
konsistanta plejparte el poemoj kaj kantoj. Deklamis JanJFeumann 
poemajn de Kalocsay, Bajiy, Pic; kun ega vervo kaj envivigo deklamis 
ankaŭ uilliam Auld mem poemojn de pluraj autoroj, inter kiuj ankaŭ 
de Zamenhof; deklamis la talentita usona poeto d-ro Balbin sian 
propran kreaĵon kaj la tradukon de la konata poemo "’Mi Atendas.'’

Kantis s-inoj Erna Shepard kaj Janet 'ara en plaĉa maniero, ne 
koncerta, tamen harmonia al la okazo. En la lasta parto de la 
programo ĉiun deklamitan kanton sekvis muzik-ero, prezentita per 
fortepiano de d-ro Balcar. Inter pli kaj malpli konataj muzikaĵoj 
apartan intereson altiris melodio de ”La Espero” sed en komponista 
prilaboro de Gregoria, arie diversa ol estas la konata esperantista 
himno.

Grandan aplaŭdon ricevis vere aŭtentika kaj originale prezentita' 
svisa jodlo-kantado. F-ino Lisa .‘ard mem akompanis sin per akordiono, 
pruvinte ke ŝi estas same bona kantistino kiel muzikistino. La plej 
gajan etoson kreis komuna kantado de kanzonoj, sub gvidado de bus- 
harmonikisto Rikard Kdnig kaj gitaristo SergioADocal, tradukinto de 
la kantitaj tekstoj, kiujn la publiko ricevis ĉe la enirejo, diference 
de la presita programo por la tuta vespero, kiu bedaurinde ne ekzistis.

La tuta aranĝo, nome, estis preparita en lastlasta momento kiam 
jam estis evidente, ke la anoncita piofesia aktoro Rytkov ne venos, 
ke la polaj aktoroj ankaŭ forestos kaj ke la tutan programon oni 
devas krei dum unu-du tagnoktoj. En tiaj cirkonstancoj estis 
preparita enscenigo de la teatraĵo ’’Amforo”, mia verko, prezentebla 
cie, kiun reĝisoris kaj scenpretigis du junaj Usonaj esperant istoj,a 
Duncan Charters kaj d-ro Richard .ood. Fri la kvalito de la teatraĵo, 
juĝu aliaj.
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Programo de la nInternaci§ Vespero 1'* pruvis, ke esperantistoj 
havas forton kaj kapablon ankaŭ en ekstreme malfavoraj cirkonstancoj 
krei logan kaj memorindan programon.

Smilija Lapenna 

POST-KONGRESa J ELPENDAĴOJ
K B F S (1450)

AŬGUSTO la 7-an:
8, 00 pt.m. Proskonforoncc; Inaŭguro;’’Espero”,

11 la 8-en ;
B.OOptn. Esperanto kaj Inter  lingvistiko,

la 8-an,

9:00 ptn. Publika Inforr.ikunvono.

u la 9-an
l:30ptn. Iiitorv  juo: ”l'li Renkontu Esperantajn Vizitantojn,, 

do la Kongreso”,

la 10-a
1:00 PTil. Publika Informkunveno,

Radiostacio K F B S elsendas Esperantajn lecionojn kvin tagojn 
semajno je la 3^15 pto., do oktobro la 2-an ĝis majo la 30-an.
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9.00 KONFERENCO DE TEJO okazis sub prezido de Matto Guy. Partoprenis 3° 
personoj ol dek landoj. La ĉefa terio estisi Traduko kaj eltrovo do blas
femoj on Esperanto, La pioj multo do la partoprenantoj eltrovis kaj provo 
tradukis do la nacilingvo on Esperanton diversajn blasfemojn en apartaj 
situacioj.
Fino oni decidis transdoni la trovitajn blasfemojn al S-ro Schumacher ol 
Gomanujo, kiu kompilaj fakvortaron.

9.00 I.S.U. : okazis sub prezido do ln rektoro do ISU D-ro David K, Jordan 
kaj partoprenis ĝin 25 parsonoj, Prologo de D-ro tfoncleuska daŭris duon
horon kaj kelkaj ĉoostantoj starigis kelkajn demandojn al la preleganto* 
kiu tuj respondis kaj oni povas logi pli multo on la kongrosa libro, pago

9.00 LA INTERNACIA ESPERANTO-ASOCIO DE BIBLIOTEKISTOJ okazigis sian kun
venon sub prezido de S-ro P, Lareau, Partoprenis 30 personoj el 10 landoj* 
En sia duskuto G. King parolis pri problemoj do biblioteko "Hodler", 
eblecoj do plia uzo. P. De Sricdt parolis pri la dangero do perdiĝoj al 
lokaj (do naciaj) kolektoj, M, Dazzini parolis pri instigo al fondo de 
contraj Esperantaj bibliotekoj on tiuj landoj kiuj ankoraŭ no havas tiujn,

9.00 VETERANA ESPERANTISTA KLUBO Okazis sub prezido do S-ro H, Starr, 
ĉeestis ĝin 22 personoj, Prof. D-ro Ralph Lewin parolis pri la lasta valo 
de sia patro, la fondinto do VEK Maurice Lewin key proponis peton do sia 
patrino, S-ino Lewin honorigi ŝian edzon. Estis propono; Fotografan por
treton do S-ro M, Lewin elmontri on kesteto, en IEiitf kaj santempe ekspozicii 
bildojn pri gravaj okazajoj on la E, movado antaŭ 50 j» La propono ostis 
akceptita. Ni konsentis kunveni donove venontjara dum la 5^-a UK en Doograd, 
La informilo de IMEI/ rostas nia oficiala ajudigilo kaj tial estas rekomendinde, 
ko ĉiuj Veteranoj ankaŭ estu nombroj de la Internacia Esperanto Muzoo on 
Vieno,

En la aŭtona numera do Infonilo r.i publikgos liston do la novaligintoj 
on la 1972. Estas decidite ko ĉiuj Esperantistoj, kiuj pli el 40 jarojn rostis 
fidelaj, ankaŭ estu en la membrolisto, momento ni registras 649 Esperantistojn.

9.00 AKADEMIO DE ESPERANTO Nepublika kunsido do la-Akadenio ©kazis, parto
prenis ĝin sos Akademianoj: Auld, Buggo Paulson, Ĝuĝcv, Sadler, Soderberg, 
kaj Solzbnchcr, Oni no pritraktis iun tamen formalo, sod Ubore inter-san-gis 
opiniojn pri kolkaj aktualaj tenoj: nologistoj, geografiaj nomoj, la Plena 
Ilustrita Vortaro, superaj Espernnto-okz.arionoj kaj La 11-a Intemacia Kongreso 
de Lingvistoj okazonta on Bologna (Italujo) do la 26-a de Aŭgusto ĝis La 
2-a de Septembro,

10,30 DEBATO pri la tene "La valoro do fremdlingva instruado en Ln lornojoj” 
En sia enkonduko S-ro Gŭntor Bockor prezentis La rezulton do enketo on la 
Federacia Respubliko Germanujo pri la procento do plenkreskuloj kiuj regas 
frandan lingvon. Farita sur alta scienca nivolo la osploro montris nur 2$ 
sukcosis tion fari. Li citis interalie La vortojn do Rektoro Pipho konata 
fakulo pri la didaktiko kaj metodiko do la angla instruado, plodanto pri la 
mizeraj rezultoj do instruado pro tro komplikaj semantikaj profiloj, kion cc 
per pli frua kcrioncigo do La instruado oni no povas solvi klarigas unuflanko
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la sisteman programigon de la pensado, kiu kredigas al la simpatiuloj por la 
angla, ko -ĝ;is posicio kiel mondolingvo estas perfekta, aliflanke li proponas 
Esperanton kioi lingvon por la basa lomejo.

Sekvis parolantoj cl Usono, Jvodlando, Bulgarujo, Bclgujo, Italujo ka;j Britujo. 
La generala, opinio esprimita estis ko la plej*promosplena propono rilate al la 
instruo do Esperanto en la lernejoj estas ko gi estu baza lingvo devigo lernata 
do la fruaj jaroj en la lernejo. Tiel ĝi provizas praktikan^  komunikilon kaj 
estas la pioj bona enkonduko on la studojn de fremdaj lingvojĝenerale,

La plej trafa punkto kiu montriĝis estis ko la studentoj kaj lernantoj mem 
protestas kontraa la lernado de fremdaj lingvoj ĉar ili obervas ko post jaroj da 
klopodado iliaj antauuloj tuto ne sukcesis atingi la eblecon praktike uzadi 
fremdan lingvon, Faleto en Usono la situacio fariĝas kriza tiel ko post nelonge 
konsiderinda membro da lingvaj instruistoj ostos senlaboraj,

Montriĝis tuta interkonsento inter fakuloj ko la nuna situacio on diversaj Landoj 
osta. s ' kaosa kaj Ico da'irigo de la instruado do fremdaj lingvoj plejparto estas 
pro la konkurenco inter la programoj do La politikaj partioj kiuj kredas ko se* 
ili ne inkluzivas la instruon do multaj fremdaj lingvoj ili perdos sian prestiĝon. 
Tiu kredo cstos instigata plejparte pro la nereala takso de la efiko de lingva 
instruado parte de lingvaj instruistoj, Fakte la plej granda proporcio do la 
lernantoj en lernejoj ne kapablas regi sian propron lingvon kaj neniale sukcesus 
regi fremdan lingvon.

Do de la vidpunkto ke la. lorno de franda lingvo devus doni Io oblecon de komuni
kado kaj scio de la kulturo do la fremda lando la instruo tuto no sukcesas, La 
sola grupo de personoj kiuj devas regi la anglan, gemanan kaj rusan lingvojn 
almenaŭ tiel ke ili povu legi ilin estas La diversaj sciencaj fakuloj,

El la debato montriĝis ke la uzo do Esperanto kioi baza lingvo por lernantoj rte 
nur estas avantaĝo el la vidpunkto de intemacia komunikadoĝoneralo sod provizas 
valoran helpon on la. lernado de aliaj fremdaj lingvoj.

9,00 EKSUkLOJ : RONDVOJAĜO EN PORTLA.NDO Deneve kongresanoj kolektiĝis antaŭ 
la kongresejo kaj faris eksurson on Portlando. rli tuto partoprenis Ĝ0 personoj.

14,00 IS U Okazis sub prezido do la f.ektcro do IbU David K, Jordan. Parto
prenis 90 personoj. Prelegante estis D-ro Edmund Brent. Tomo estis "Esperanto
logio”, Vidu la resuri on en la kongresa libro p, 49. Restis preskaŭ 50
personoj post la fino de la horo por diskutado, grandparto pri eventual?. ’ 
renasko de la revuo ESPERANTOLOGIO. Oni speciale diskutis.^ La rolonde la 
lingvouzado de domon cant oj kiel studobjekton esperante Io  gian. Ankru .V ostis 
demande pri vario on vokaloj kaj pete per plua eksplikado,

14,00 KU*V<’C U ..LNA Kunvenis 70 Usonaj Esperantistoj, membroj de
ELNA. Prezidis S-ro Francis Helmuth, prez, do ELNA, La mombroj aprobis 
la estraran raporton, raporton pri la financa stato do ELNA, kaj raporton pri 
la du informcentroj, unu .en orienta Usono kaj alia en la okcidento. Diskuto 
okazis pri la. historio kaj nuna stato do Espcranto-infomado. La cefa

parolantoj ostis s-roj Helmuth, Mark Starr kaj John £@wine,

14,00 INTERACIA KATOLIKA tWĜ0 ESPERANTISTA Okazis sub prezido de pastro 
Albino Ciccanti el Italujo. Partoprenis 30 personoj, ol dek Landoj, Ĉefa 
raporto estis pri Io kongreso on Cosao, Italujo kiu okazis 1971. S-ro D, de Boer 
salutis por KELI, La ĉeestantoj decidis'rekomendi ko''la’vartonta IKUE-' ” 
Kongreso okazu on Beograd, Jugoslavio, IBlc. do.. la joŭdo- vespere IP-3
,J_a’ sabato mateno tuj antaŭ la UK 1973* Mr j poti Io IKUE cstr .rdrt pritrakti tion 
kun KULI*
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14.00 - KUNLABORANTOJ DE IA SLIPARA KAJ ESPERANTISTA BILDVORTAROJ 
kunvenis,sub prezido de s-ro R. Eichholz. Izi 10 ĉeestantoj, 
el 8 landoj, diskutis la gisnunan laboron. S-ro Eichholz 

informis pri la farita kaj farota laboro. Duono do la 
Bildvortaro jam aperis on presprovaĵo, formo. Jo la fino 
oni decidis daurigi la laborojn lau la ^isnuna maniero.

15.30 - SEMINARIO POR INSTRUISTOJc _>A. ^(personojn el pli

ol ses landoj. D-ro Duncan Charters, kiu prezidis, raportis 
pri la tomo: "kioi oni utiligu konstatojn do Usonaj • 
lingvistoj, psila.ologoj kaj podagogoj pri fremdlingva 

lernado, por la instruado do Esperanto, kaj kiel praktike 
gvidi klason por atingi fruo rektan pensadon en Esperanto." 
Rimarkindo estas, ko la prologo mom dauris vrai horo kaj duono, 
tamen lasis unu horon por demandoj, on kiuj partoprenis 
S-ro Bocker kaj doko da instruistoj,

Broŝuro "Konsiloj por la Instruisto do Esperanto" estas 
havebla eo la Libroservo, 50 condoj,

16.00 - SKOLTA ESPERANTISTA LIGO okazigas kunvenon, on kiu part
prenis 18 personoj cl 3 landoj. S-ro U.P. Ronald, kiu prezidis, 
legis la raporton de S-ro Hammer, Sol-sokrctario, En viglo, dis
kuto kiu sekvis, aŭdigis s-roj Boschon, Tokuda, Ronald, Philip. 
Oni konsentis ko, por esperantigi la skolto-movadon, necesus dis
vastigi informon loko, rogiono kaj nacio inter la mondaj estraroj 
de SLL kaj do la skolta movado mon. Oni decidis (1) plialtigi la 
kotizojn; (2) ko naciaj estraroj de SEL intertraktu pli ofto kun 
tiuj do la skolta movado on siaj landoj, pri Esperanto-instruado; 
(3) eldoni financan raporton ciujare; (4) ko SEL agu samo pri la 
skoltinoj.

16.00 - OOMOTO tiris 70 personojn, ol 15 landoj, al sia kunveno. 

Prof. Ivao P. Hino prozidis. Okazis moditado lau Oomoto-raanioro, 

sekvis du paroladoj, lumbildoj, tuc-pontrado, on amika Icaj goja 

otoso. Multaj abonis la revuon "Oomoto".

16,00 - INTERNACIA ESPERANTO-KLUBO AUTCMOBILISTA kunvenis on 
Salono Grabowski sub prezido f oS-ro Giuseppe Grattapaglia, La 
30 personoj ol doko da landoj andis raporton pri la pasintjara 
agado, eldonplanon pri auto-toknika vortaro. Prez. Gratiapaglia 
akcentis la cofc informan karakteron do la klub-agado eo ne
esperantistoj fakaj nodioj. Ankaŭ nun on Usono, oni sondis infor
mojn pri Esperanto on automobliismo al 70 automobilaj revuoj. 
Ia membronombro de IEKA estas nun 700 on 27 landoj, la contra, 
oficejo trovigas on Torino (italujo), Corso Francia 4. Kelkaj 
personoj atentigis pri manko de informado al Esperantistoj pri 
IEKA lca. j sugostis sciigi al la E-gazotaro por artikoloj, ktp. 
Levigis kelkaj demandoj pri la automobila terminaro kaj tios 
konformigo al la terminoj aperontaj on Duden-Bildvor-taro. Nova 
ostraro : Giuseppe Grattapaglia, prez.; Corner Bornann (Germanujo) 
kaj Ralf Markarian Vicprezidantoj; Franca Concine (Italio)
Sekretariino. ’



20,001 TEATRA VESPERO.

La bola salono kun partero kaj balkono estis plenplena, Vonis ciuj 
kongresantoj, proks, 600 personoj.

La gvidanto do la marioneta - pupteatra procentaĵo "Llord’s Interna
tional", nigro vestita, grizhara kaj grizbarba viro presentis la spek
taklon titolinte ĝin "Muzika puptoatraĵo por plenkreskaj henoj,".

Unuo ol la kurteno - rica pupteatra scenejo, ornamita por nultaj 
flagoj, eksonis la melodio do la usona himno, tuj posto aŭdigis la 
sonoj de la bola muzikaĵo do Stravinski "Fajrobirdo". La pupoj bunto 
kaj brilo vestitaj, novigitaj por videblaj fadenoj, fakte ilustras 
la muzikon. Parolata teksto ne ekzistas. Ju pli klarsignifa estis 
la muzika esprimo, dos pli sukcesa ostis perpupa ilustrado. "Fajro
birdo" de Stravinski kaj' "Capriccio Espagnol" do Rimsky-Korsakov 
sukcesis malpli (troa svarmo de pupoj, no cian sufice rapide obocmaj 
al fadcnkomando) ol la t "Pariza submondo" do Offenbach, kiu loga 
muziko estis pioj lerto ilustrita por trafo kreitaj pupoj, fajreviglaj 
on dancmovoj.

La plej spritaj tajfon ostis malgrandaj scenoj on kiuj nur unuopa pupo 
ilustris la muzikan kolodion. La carma rokokoa-kavaliro ludinta 
pianon, rusaj dancistoj kaj super cio bonega parodio al kantado do 
opera primadono.

Cion direktis nui' unu pupisto, kiu ankaŭ por propra voco holpis al 
furora kantado do primadono,

Post la prezentaĵo la pupisto montris afablo al la publiko pupojn en 
proksimo kaj donis plurajn infomojn pri si kaj sia profesia laboro. 
Li ankaŭ Esperantan enkondukon parkoruais ne scianto la lingvon samo 
kioi li no scias dekunu aliajn lingvojn, en kiuj li inaŭguras sian 
preaontajon.

Tiu pupisto plenigis per siaj marionotoj kaj nuziko la kongresan 
teatran vesperon, destinitan por polaj aktoroj, kiuj no vonis, 

Pupista prezentaĵo, son vortoj, estanta nur ilustro do la kvalita 
muziko, krom plaĉaspekta spektaklo, flata por okuloj, entenas ankaŭ, 
konsiderindan pedagogian kvaliton: ĝi faciligas komprenon do la 
rnuziko kaj vokas saton por ĝi, kio estas grava eduka elemento. 

Kompreneblo, la pupisto estis regalita por forta aplaŭdo do la 
kontentaj spektantoj.

Ehilja Lapenna.

21.00: MONDHIMNO-KONKUTtSO.
Ses personoj kunvenis, s-ro Guy hfeyor prezidis, bokvis diskuto pri 
organizado tutmonda por la konkurso. Oni raportis pri intervjuo kun 
Arthur Fiodlor, komponisto. Parolis s-roj Docal, R,K. Jones, 
gos-roj otono» 'Stariĝita provisora komitato poi' daŭraj rilatoj, 
estrino: Fratino Philipa, kongresano 497. Oni planas kunveni denove 
Ĵaŭdon, 30.30 h, en salono Baghy.
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Merkredo, 2-an de augusto 1972 t-ro 6 pago 1

9jJi>0 L,b,U, : okazis sub prezido de la rektoro de Ibi! D-ro David 

Jordan kaj partoprenis ĝin 55 personoj, Prologis. D-ro Richard wood 

(anstataŭ D-ro fi, I. Isaov kiu nocoostis la kongreson.) pri 1-iĝinaj 

kaj kreolaj lingvoj. Tiuj lingvoj nir ritas studon de lingvistoj, i.a, 

pro ilia samtempa aparteno.al pli ol unu lingvofamilio,

9»OO respektive lt,OC ilIGSKURbO : RONDVOJAĜO hl PORTL.UDO por aŭto
buso. Entute 80 personoj partoprenis la ekskurson sub bona gvido 
do Martha .'alker kaj havard Joldon. Dum tiu ekskurso ili vizitis 
multajn 'intersajn lokojn kie ili vidis multajn belajn vidindaĵojn. 
9|ĴC» CR FORA KONKURbU s okazis sub prezido’do D-ro harry holies kaj 
al gi aliris 2 kandidatoj : F-ino Tamrko Kauakami (japanino loi anta 
en j'orvogujoj kaj s-ro Charlos R. lower (Usonoj. La oratoran kon
kurson pertoprenis 150 personoj kaj la oratorajojn prijuĝis jug- 
kcrisionn konsistanta cl t o-ro Holmes, D-ino Enilija Lapenna kaj

Gunkan Charters, La unuan premion la komisiono no aljuĝis. La 
duan premion gajnis u-ro Charles rower kaj La trian premion gajnis 
F-ino Tamik.0 Kau.akami, Car ambaŭ kandidatoj bono prezentis sin al 
la publiko, la komisiono gratulis al ili kaj ekdeziris ko ili daŭ
rigu studadan pri la oratora arto.

1),C'C KUNVIVO DE UNIVLRDIT^Tk NOJ s okazis sub prezido do Richard .OOD 
Partoprenis ĝin 8C personoj ol 30 landoj. La tagordo konsistis ol : 

anglalingva diskuto de la lastatempaj antaŭonpaŝoj on la studo do

Esperanto en la usonaj kaj kanadaj universitatoj. En. la diskuto 

partoprenis 5 parsonoj kaj ili pridiskutis La jenajn tomojn : 

la nova Esperan  to-sekcio en Modern Language Association, on UDONO, 

la historio do instruado de esperanto on Usono, la nuna stato do
.-Instruado on Usono kaj Kanado, metodiko do E-Instruade, prcpa.- 

rado do listo de la usonaj universitatoj on kiuj Esperanto ustas 
instruata kaj kiu poste ostos prezentata al universitataj admi
nistrantoj kuno kun la propone por 1.-kursoj. La diskuto ostis sur
bendigita por uzo un la radio d< la cduka sisteno de stato grogon.

11,CO Il‘T REELIGI. KUNVIVO ; okazis sub la prezido do Prof. Ivao 
F, hino, Fartoprmis 100 personoj ol lu Landoj. La tagordo konsistis 
el elekto do persono sub kies prezido okazos la kunveno kaj diskuto, 
La diskuton partoprenis 11 personoj kiuj esprimis sian deziron 
kunlabori al la komuna celo.
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09.00 - RELIGIA EKUMENA KUNVENO okazis, sub k^nprezidado de 
S-ro D. de Boer, KELI, kaj Pastro S. Klimowicz, IKUE. La 
25 personoj el sep landoj auskultis prelegon de Pastro G.a  
Brinkmann pri ‘'Interkonfesia Kunlaboro". Li konsilis Jce ĉiuj 
strebu subteni la kontaktojn kaj reciprokajn interŝanĝojn.

o9.OO - LA VEGETARANOJ kunvenis sub auspicioj de TIVA. Prezidis 
D-ro Tadros Megalli. ĉeestis 1S el 7 landoj. Li donis informon 
pri siaj spertoj kici denaska vegetarano, kaj pri la Blanka 
Frataro en Bulgario. Ankaŭ parolis s-roj Djoudjev,Estling,Docal.

14.00 - BUDHISMA KUNVENO okazis en salono fagi.

14.00 - INTERNACIA ESPEKA17TO-MUZEO en Vjeno, Austrujo, havas 
siajn "kunlaborantojn1;. Ili kunvenis, audis sonbendojn de g ’ 
s-ro Hugo Steine^, kiu laboris dum sia vivo por konservi la 
Esperanto-valorajojn; ili vidis diapozitivojn pri la Muzeo. 
Parolis s-roj Starr, Runser kaj Power. Oni decidis skribi al 
Prezidanto Franz Jonas ; ~k pri diplomataj rajtoj transsendi 
Esperantanojn el Usono al Vieno.

14.00 - La  JUNULARO. U TEJO kunvenis por informaj celoj, sub 
prezidado de s-ro Guy Matte. Ĉeestis 50 el deko da landoj - 
inkluzive de D-ro Sadler, s-ro Gttnther Becker, S-ro Tom Goodman, 
s-ro J. Pool, s-ro Mell, s-ro JJl.Liouville , kaj s-ro H.Holmes, 
la kongresa prezidanto.

16.00 - UUA ĜENERa La  KUNVENO de UEA, en kiu partoprenis 150 
personoj el pluraj landoj, pritraktis pri 'Monda Turismo kaj 
lingyo-diverseco ’'. Parolis s-roj Grattapaglia kaj Becker. 
Ankaŭ, 15 personoj intervenis, raportis pri siaj spertoj, 
sugestis metodojn de turisma agado. Oni proponos Rezolucion,sabaton.

ALDONA RAPORTO: Je 10.30, 31 julio, kunvenis la UNIVERSALA 
MEDICINA ESPERANTO-ASOCIO, prezidis D-ro H. Shinoda. Estis 36 
personoj el S landoj. Oni elektis novan estraron: prez: Prof. 
D-ro S. Kato; vicprez: D-ro E.T.Salmikov kaj D-ro A. Albault; 
ĝen.sek: Prof. S. Yamazoe; ĉefkasigto: D-ro A. Barasi;
inspektoroj: D-ro P. Kempeneers kaj D-ro I.Yamaga. Aldone:
D-ro Ferenczy Imre, kiel privata sekretario1'.

Ĵaudon, 3 aug. okazis la EKSKURSOJ. Pli ol deko da omnibusoj 
ariĝis antaŭ la Hilton, por la kvar oficialaj ekskursoj - 
al ia Pacifika Marborde, al la Columbia rivero, aĴ. Monto Hood, 
kaj al Monto Hood ankaŭ por piedirantoj. Ekzemple, s-ro C.Power 
raportis^altstile pri la Columbia rivero kaj pikniko, akvofalo, 
boatvojaĝo kaj Jantzen Beach. Aliaj vizitis salmo-bredejon, 
akvofalojn. En almenaŭ unu ekskurso la ŝoforo ricevis indan 
dankon, Icaj...kison de belulino. Alia resumis: 'Perfekta programo".
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TEKSTO DE LA REZOLUCIO PROPONATA AL LA KOMITATO FARE DE LA

REZOLUCIA KOMISIONO KIEL KONGRESA REZOLUCIO DE LA 5?-A UNIVER

SALA KONGRESO DE ESPERANTO;

La 57*u Universala Kongreso do Esperanto, kiun partoprenas 

923 henoj ol ^K) landoj sub la cefa diskuttemo ”Monda Turismo kaj 

Lingva Diverseco",

KONSTATAS, ko kvankam la monda turismo ĉiam pli vastiĝas, la 

lingvaj baroj malhelpas voran konon do vialtataj landoj kaj tios 

popoloj, kaj bremsas oblan plian evoluon;

ATENTIGAS, ko samtempa kaj komputila tradukmetodoj, eĉ se ili 

povos osti utilaj en internaciaj konferencoj, corte no helpos 

en turismoj

PROPONAS la ĝeneralan adopton do ununvnura lingvo por turismo kaj 

vojaĝa sekureco; kaj

INVITAS la ‘ registarojn kaj internaciajn turismajn organizojn 

kunvoki tutmondan konferencon pri lingvaj problemoj on la turismo.
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VENDREDON la 4-a de aŭgusto, 1972

09.00. I.S.U. okazis sub prezido de d-ro Ralph Lewin (car prelegis la 
rektoro) kaj partoprenis 90 personoj. Prelego estis pri ĉinaj temploj 
Icaj d-ro David Jordan prelegante montris al 'ĉeestantoj lumbildojn. 
Pro manko de terapo, ne okazis formala diskut-periodo , sed la preleganto 
invitis neformalajn demandojn okazontojn post la fino de la prelego,

09 s 00. I.S.A.E. okazis sian regulan kunvenon sub prezido de prof, d-ro 
Boja ropovic, Partoprenis 23 personoj el 11 landoj. Unue estis saluto 
de la prezidanto de ISAE; due diskuto pri la pasintjara labor-raporto; 
trie, kion ni eldonu. La raporto pri la laboro en la jaro 1971-a estas 
presita en la bulteno n-ro 34 (maja numero) kaj anticipe senditata al 
ĉiuj memberoj. La medicina revuo ne plu aperas kaj ĝi estu kunigita 
kun la Scienca Revuo. La Scienca Revuo havu en la eatonto pli belan 
eksteran aspekton. La diskuton partoprenis 12 ĉeestantoj.

09:00. Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Okazis sub preside 
de d-ro Dazinnl. Partoprenis 17 ĉeestantoj el 7 landoj. ^esestis la 
estraranoj, d-ro . ario Dazzini, ĝenerala sekretario, f-Dora Anderson, 
kasistino, D-ro Dazzini malfermis la kunvenon, bonvenigante la eestantojn, 
kaj dankis al UJA por la ebleco kunveni dura unu tuta tago. Flanke de la 
Usono sekcio, bonvenigis la ĉeestantojn s-ino Doroteo Holland. D-ro 
Dazzini raportis pri la statoj de la landaj sekcioj kaj apelacial al la 
instruistaj kolegoj daŭrigi nepre kaj kiel eble plej vaste la instruadon 
de la lingve. Li ankaŭ emfazis gravecon de aperado de Internacia Ped
agogia Revue. En la diskuto partoprenis 9 gekolegoj el 5 landoj. S-ino 
’«olland raportis pri la instruado en Usono. En la jaro 1971-a Esperanto 
estas instruita en 60 lernejoj kun pli ol mil lernantoj. Estis la unua 
fojo en la historio ke Usona Universitato petis statan krediton por 
Esperanto-kurso: nome San Francisco Stata 'elegio. D-ro Dazzini anoncis 
la estontan ILEI-an konferencon, kiu okazasi on julio, 1973~a en Laribor, 
Jugoslavio, Detaloj sciigoj estas haveblaj ĉe li.
D-ro Dazzini donis la eblecon al la landaj reprezentantoj raporti detale 
pri la stato de la instruado en la koncernaj landoj. D-ro Dazzini raport
is pri la stato de la lingva eksperimento en regiono unu: nome, la 
landoj Dulgarujo, Jugoslavio, Hungario, ltalujo, kaj AŜtriljo. Regiono 2 
ekfunkcias; pluraja regionojn oni klopodas realigi. Je la fino d-ro 
Dazzini proponis jenan .rezolucion kiu estis akceptita en la ILEI-kon- 
ferenco okazinta en Budapest lastan monaton:

La konverenco de I.. El, uniĝo de pli ol 20 landaj sekcioj de 
instruistoj pri Esperanto, fondita en la jaro 1949 kaj agnoskita 
de UFBS..G la 13an de oktobro 1952a, okazinte la 4an de aŭgusto 
1972a en la kadro de la 57a Universala Longredo de Esperanto 
en Portland, Gregon, Usono - 
Konsiderante de la Ĉefa rolo de iu ajn lingvo estas la inter
komprenigo kaj ke la internacia lingvo Esperanto perfekte real
igas la aspirojn kaj postulojn de la lernantaro per la rekta 
interkompreniĝo en la kontakto de homo al homo:

konsiderante la valoron de Esperanto kiel plej noderna scienca 
proeduki rilate al la studado de fremdaj modernaj lingvoj kaj 
por la ko de la kulturoj de la dlversaj popoloj;
"e Preterlasante la gravan rolon kiun Esperanto disvolvas por la 
defendo de ĉiuj naciaj lingvoj Icaj kulturoj, daure minacataj de 
iliaj esencaj valoroj;
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Substrekante la utilon de Esperanto pro ĝia maksimuma ekzakteco, 
en la generalaj lingvistikaj studoj kaj aparte en la moderna ling
vistika koncepto strebanta on la saman direkton;

REKOMENDAS
Al ciuj Ŝtataj kulturaj kaj edukaj instancoj pristudi la eblecojn dis
ponigitaj de internacia lingvo Esperanto kaj akceli ĝian instruadon kiel 
eble plej vaste, permesante eksperimentan instruadon laŭ la nun funk
ciantaj modeloj en diversaj statoj.

10:00 komitato de UEA okazigis sian kunvenon sub presido de la horora 
prezidanto Harry Holmes. Unue oni tralegis protokolon de la antaŭa kun
sido; poste raportojn de la Komisionoj por Financa Laborplano kaj por 
Rezolucio. Estis propono de rezolucio de Usona Komitatano; Estrar Ra
porto; raporto de CEO kaj de la kontoj, kultaj komitartanoj partoprenis  
en la diskuto, kaj f5ne oni akceptis la jenajn decidojn:

Akceptas financajn kontojn, estraran Raj raporton de CED; 
buĝeto por la jaro 19?3-a; kaj tiun de CED; akceptas kongresan 
rezolucion; akceptas alternativan proponon do la prezidanto ori 
aŭspicioj, akceptas la raporton de la komisio pri laborplano.

10:ĴO dspcrmento kunveno okazis inter du socioj Esperantujo kaj lensa 
suE prezido de -s-ro Phillip j ', Trubey el Otavo, Kanado. La membroj 
diskutis pri la disvastigo de Esperanto inter Mensanoj kaj por informado 
pri Lensa inter Esperantistoj. EspermciiSo havas 40 Se  Liberojn el 9 landoj.

IA s 00 ISU okazis sub prezido de la lektoro de ISE d-ro David Jordan. 
Partoprenis 100 personoj kaj prelegis d-ro Stojan Ĝugev pri enkonduko en 
la fonologio de Esperanto.

14:00 Prepar-Komltato por Pacifika Renkontiĝo okazigis kunvenon sub 
prezido de S-ino Yukiko Isobe, Partoprenis 3° personoj ol 10 landoj. 
Ili pridiskutis pri la ebleco organizi Utt-pacif ikan konferencon.

14: 00 Deligito") de UEA okazigis sian kunvenon sub prevido de Ii. H. Vermaas. 
Partoprenis 45 personoj el 12 landoj. Prezidanto klarigis al ĉeestantoj 
la taskon de delegitoj. Dum la diskuto ceestis 13 personoj inter kiuj 
Grattapaglia, Enili ja Lapenna, A- Doneis, S. Docal, kaj J. Giladi. Je 
la fino oni akceptis la jenajn rekomendojn kaj sugestojn: Simila kunveno 
okazu estonte en ciu Universala kongreso; estonte tiaj ĉi kunvenoj 
ampleksu ankaŭ ĉefdelegitoj kaj fakdelegitoj. Cni provu per diversaj 
manieroj plifortigi la kontaktojn inter delegitoj, cef-dclegitoj, landaj 
asocioj, kaj lokaj esperantistoj; kandidatigo de delegitoj okazu kiel 
eble pioj multe surbaze de kompetenteco,

15:3° BELARTAJ LCNIURSCJ oltazis sub prezido de Emilia Lapenna, ’Jillian 
Auld, D-ro Julius Ealbin..partoprenis proksimume 200 personoj el 20 
landoj. Lh tagordo konsistis el proklamo de la prezidanto pri belartaj 
konkursoj 1972. konkursadoj alvenintaj el 45 de 43 aŭtoroj de 18 landoj 
Poezioj originala 43, tradukita 26, prozo 24, dramo 2, Ĉiuj premiitaj 
verkoj deklamas geaktoroj ?im. Auld, Emilita ..apenna, kaj Dr. J. Ealbin.

Jen la rezulto:
ORDINARA PCE2IC: I. Ueyama Lasao,(Japanio ) por "al la maro" II. ne 
aljuĝita III. Albert Goodheir, (Skotlando) por "iereireblo" .
Laŭda Mencio: Nicolino Rossi, (Italio) por "Hatanoj"

TRADUKITA FCEZIC : I. D-ro Julius Balbin (Usono) por "Sankta Francisco 
kaj la povraj Judoj" de Josef Jittlin. II. D-ro Julius Balbin (Usono) 
por "Lonologo de la individuo" de Riconor Farra III. C.D.A. Capp 
(Anglio) por fragmento el "Rikardo la Tria" dramo de Shakespeare. 
Laŭda Mencio: E.N. Lulders , (T'ederlandaj Antiloj) por "En vespero mi 
tre satas" de Pierre Latiffer.



GRIGII ’ALA FRCZCs
I. kaj II., ne aljuĝitaj III. Andreo Szabo (Hungario) por 
"La Legendo".

ORIGINALA DRAliC ! Premioj neal jugitaj.

HOVA TALENTO i uun-ici ŝibajana (Japanio) por "La putra kon
kulo t tradukita poemo de Higlwara Sakutarac. La nono de
S-ro jun-ici oibajama estas encizita sur "Pokalon Harabaĝiu",

13.3C SJHAJTC DE FTERFACIA AIIIL1C0 okazis sub prezido de 
S-ino Roan Crloff Stone. Partoprenis 1C personoj el 3 landoj.
La tagordo konsistis el : lego de letero de Erik Carlon. Rapor
tojn prezentis : Ursula Grattapaglia (Italujo) l.iriam Jaasko 
(Finnlando) Roan Crloff Stone (Usono). Je la fino ni akceptis 
presigi novajn salutkartojn, glumarkojn, flugfoliojn, kontakti 
parlamentanojn, inviti la Skoltinojn kunlabori.

10, CC
CFI Cl Al,A BANKEDO

en salono Zamenhof. Preskaŭ 5CC partoprenantoj kolektigis 
por komune vespermanĝi kaj libere interŝanĝi siajn opiniojn.
Antaŭ ol komenci bongustan manĝaĵon la ĉeestantojn salutis 
Honora Prezidanto dezirante al ili bonan apetiton.
Je la 20.CC horo oni devis foriri, car oni devis prepari la 
salonon por la oficiala balo.

21, CG

OFICIALA BALO s En la tre amuza parto de la kongreso kolektigis 
ciuj estantaj kongresanoj kaj kelkaj gastoj neesperantistoj.
La muziko estis bona ltaj la ĉeestantoj dancis ĝis lli havis 
energion, oa balo daŭrigis ĝis la l-a horo malene.

Aldono : Iro malfrua alveno de la raporto ni metas raporton 
pri filmprezentado sur tiu ci bulteno.

Plenplena estis la salono Zamenhof, .kie ĉeestantoj povis vidi 

kelkajn belajn fileojn : pri Belgrade, pri fabriko FIAT, Turimo 
Aŭstralio, Calo (Iiorv&gu jo ) .
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57-a Universala Kongreso de Esperanto, Portland (Gregon) USCFC 

. 29/jul/197? - 5/aŭg/1972

1 17-ro 3, pago 1
3&LEKA FUIII t' de la 57& Universala kongreso de Esperanto okazis en 
salono Zamenhof, Hotelo Hilton, komenco je la 10a horo. Unue Honora 
^rezidanto, S-ro Harry . lolmes, donis vorton al reprezentanto de 

Belga Linistorio por Eksteraj Aferoj, poste estis tralegita tele- 
gramode urbestro el urbo, Ayabe (ajabe ) Japanujo. Samideano Sadler 
tralegis telegramojn kiu malfruis kiu ne povis esti tralegitaj dum la 
malfermo. Prezidanto de la Kongreso petis omaĝi la memoron de for
pasintaj gesamideanoj kaj petis levigi por kelliaj sekundoj. Sekvis 
raporton de Generaj. Sekretario Gunther Becker, pri cefaj laboroj plen
umitaj en la kadro de tiu ĉi kongreso, kiu laboris en tri sekcioj li 
raportis tre konscize pri generalaj kunvenoj, pri laboro de la estraro, 
kaj komitato, pri laboro de fakorganizaĵoj. La estraro pritraktis la 
Kongresaj rezolucioj kiun la Prezidanto tralegis kaj la kongresanoj 
akceptas unuanime, kun aplaŭdo. (Vidu ĝin en Bulteno 6) 
La Prezidanto de la Kongreso donis vorton al reprezentanto de TEJO, 
S-ro Katte. kiu informis la kongresanoj pri TEJA laboro. Dum la 
kongreso lli pridiskutis multajn aferojn legitataj al Junularo. Post 
tio, S-ino Emilija Lapenna, raportis pri Oratora Konkurso kaj disdonis 
diplomajn. La Prezidanto de la Kongreso esprimis kontentecon pri tuta 
LKE kiu laboris en tuta plena harmonio. Komencis kun la deĵorantoj de 
la logiga servo ĝis helpantoj kiuj laboris en la Gazetara Servo. 
Prezidanto de la . ongreso elkore dankis al EIS, Levan i -.1 kui  As kiu havis 
malfacilan taskon organizi kune kun LII ĉi kongrese. "e nur organiza 
problemo li havis, sed ankaŭ lingva car li havis kontakton kun lokaj 
anglaj parolataj homoj kaj kune kun edzino kaj filino li sukcesis 
alkutimigi al usona vivo.

Aldone, li dankis al tiuj, kiuj laboris ĉe la Gazetara Servo kiu ĉijare 
organis kaj gvidis S-ro Krstiĉ i' oma kune kun S-ro Kent Jones sukcesis 
fini ciuj laboroj ĝis sabat-vespere kiara preskaŭ ciuj kongresanoj for
iris for de la kongresejo. Venis kortuŝa momento de simbola transdono 
de la kongresa Flago al la reprezentanto de la Kongreso en Beogrado, 
Profesoro Intinero, Prezidanto de nil, Bponjiĉ nomĉico kiu je la nomo 
do la LKA de 5Sa Universala Kongreso esprimis bondezirojn al Beogrado 
kie la kongreso okazos. Li diris ke jan duono estas farita sed atendas 
nin ankoraŭ malfacilan laboron. Li apelicas al geesperantistoj aliĝi 
pli frue por ke plifaciliĝu la laboron de la LLJA Li esperas ke venos 
preskaŭ ^-,Q00, oartoorentp  j. , Becker dankis la Honora Prezidanto .
kiu krom tio k & li he estas aktiva komtanto ciara helpas niajn Kongresojn, 
speciale se ili okazas ekstere de Europo. Post cio ciuj 'ĉeestantoj 
kantis La Esperon kaj la Honora Prezidanto, S-ro Harry 'I. Holmes, fermis 

- la kongreson.
Speciale pro siaj grane’egah helpoj Gazetera Servo dankas al ĉiuj help
antoj kiu helpis ke nia Gazetara Servo funkciu kiel ĝis nun. Aparte ni 
dankas al S-ro L.ChUirinn, Ottawa, Kanado, al S-inojD. Holland,A.Fighiera 
Pro manko de helpantoj, kaj tiu kiu bone regas la lingron organizanto 
de la Gazetara Servo petas legantoj kompreni nian situacion. Se ili 
trovos pres erarojn aŭ mai bone formulitajn frazojn, pardonu nin. 

Crganizanto de Gazetara Servorstiĉ Koraa


